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Za krásného počasí se nás u stanice metra Radlická sešlo 24. Úzká pěšina, z obou stran 

lemovaná hustě rostoucími keři, nás po necelém kilometru dovedla na druhou největší náhorní 

planinu Prahy. Planina Děvín se rozkládá asi 200 metrů nad okolní pražskou zástavbou. Po 

nedávných deštích a oteplení rychle zarostla vysokou travou a lučními květy typickými pro 

začátek léta. Tímto zeleným mořem jsme se probrouzdali k vyhlídkové plošině. 

Z plošiny je kruhový výhled na město. Zábradlí plošiny je vybaveno popisem některých 

známých objektů, rozsetých v pražské zástavbě. Na zábradlích vyhlídky jsou i informace 

o chovu koně Převalského, kterého jsme v ohradě pod námi marně hledali. Výběh je velice 

rozlehlý a pět koní se v takovém prostoru ztratí očím. Na schodišti vyhlídky vznikla naše 

startovní fotografie. 

V procházce jsme pokračovali na vyhlídkové plato, které se nachází na hraně náhorní plošiny 

Děvína, v místě nad Smíchovským nádražím, odkud je úchvatný výhled na velkou část Prahy. 

Pokochali jsme se krásou města a pokračovali cestičkami, vedoucími střídavě bujnou zelní a 

skalnatými úseky posetými koberečky mateřídoušky, na další vyhlídky, které nám nabídly 

neobvyklé pohledy na Vltavu, na dopravně komunikační systém na Smíchovském nábřeží, kde 

panoval čilý dopravní ruch, na Barrandovský most s kulisou Branické skály, na opravený, 

novotou svítící viadukt pražského Semmeringu, na tramvajovou trať vinoucí se po stráni 

Prokopského údolí k sídlišti na Barrandově, a tak by se dalo pokračovat a vyjmenovávat ještě 

mnohé další skvělé pohledy na město a krásnou okolní přírodu. 

Záporným momentem vycházky byla moje chyba, kdy jsem se špatně zorientoval a procházku 

po jednotlivých vyhlídkových místech ukončil omylem dřív, než jsem plánoval. Na této trase 

jsou ještě další dvě vyhlídky s krásným výhledem do Prokopského údolí. Tímto se vám 

omlouvám a zároveň vám doporučuji, až půjdete na Děvín příště, projděte si i tento úsek. 

Přeji vám další krásné, slunné dny v přírodě, třeba na příští společné vycházce kolem 

Štěchovic. 

Honza Šiml 


